
العلوم الشرعيةجملة
القصيم ص،)١(العدد،)٤(الد،جامعة ـ١٤٣٢حمرم/م٢٠١١يناير(،٩٨-٧٣ص )ه

ألم

املقتصد" واية اتهد "بداية

مؤلّفه إىل نسبته توثيق وضعه، سنة تسميته، أمهيته،

الدين(هارون. د بدر ربابعة. دو)١(الربابعة) حممد حسن )٢(أمحد

وآداا)١( العربية اللغة قسم املساعد، والصرف النحو اآلداب،أستاذ البترا،كلّية ان/جامعة ردن-ع ا
املساعد)٢( الفقه القصيم،أستاذ السعودية،جامعة العربية اململكة

ـ؛٢٢/٤/١٤٣١يفللنشرقدم( ـ١٦/١٠/١٤٣١يفللنشروقبله )ه

كتابالبحثملخص املقتصد"نال واية اتهد ـد" بداية أمح بن حممد بن أمحد بن حممد الوليد أيب للقاضي
وحد قدمياً عاليةً، شهرة القرطيب رشد وحبثاًبن دراسةً االهتمام من كبري بنصيب حظي وقد .يثاً،

االهتمام من حقّها تنلْ مل الكتاب هذا يف جوانب على الضوء نلقي أن رأينا نرى–وقد ـى-فيما حت ،
ـث البح مؤونة كفانا املسائل من كثٍري إىل نلتفت ومل املتقدمني، أعمال إىل يضاف متواضعاً جهداً حبثنا يكون

الكثري السابقنيفيها العلماء .من

حيث من احلفيد، رشد ابن بالقاضي موجزاً تعريفاً يتضمن بتمهيد البحث ـسبه،: بدأنا ن مولده، امسه،
ووفاته حمنته فيها، برع اليت العلوم تالمذته، .شيوخه،

كتاب يف الكايف االهتمام تنلْ مل أا نرى اليت القضايا تناولْنا اتهد"مثّ وهي"بداية ،:

الكتاب: أوالً لغات:أمهية إىل فصوله بعض ترمجة خالل من ناهلا اليت العاملية الشهرة على فيها وركّزنا
واملستشرق األعمش، أمحد اجلزائري الباحث صنع كما ـ. ج: أوروبية؛ ـون. ه ولي فرييه، والراهب بوسكيه،

الترمجات. برشيه هذه وراء كانت أنها نرى اليت األسباب .ووضحنا

الكتاب: نياًثا ـذا:تسمية ه ـفعنا وش املتخصصة، املصادر إىل بالرجوع التسمية هذه سبب ووضحنا
من اتهد"بنصوص إليه" بداية ذهبنا ما يف. تؤيد الكتابوحبثْنا ا اشتهر اليت ـة"التسمية واي اتهد، بداية

نفسه"املقتصد رشد ابن ذكرها الّيت والتسمية اته" ، املقتصدبداية وكفاية ".د،

٧٣



الدين(هارون بدر ربابعة) حممد حسن أمحد و الربابعة ٧٤
مؤلفه: ثالثاً إىل الكتاب نسبة ابن: توثيق عن املراكشي امللك عبد ابن به تفرد الّذي النص فيه وناقشنا

كتاب بسرقة رشد ابن فيه يتهم املالكي اتهد( زرقون ـا)بداية وحاولْن موضوعياً، علمياً رداً عليه ورددنا ،
نصو من رشد ابن شخصية العلماءاكتشاف من الثقات أقوال عن فضالً الكتاب، .ص

الكتاب: رابعاً قد:تأليف رشد ابن أن مكي علي حممود الدكتور األديب املؤرخ ذكره ما فيه وناقشنا
احلج كتاب آخر يف رشد ابن ذكره مبا واستدلَّ الكتاب، تأليف بسنة .صرح

حبثا املؤلفون أشبعه فقد كتابه يف املؤلف منهج ـنأما م األوىل الصفحات يف رشد ابن إليه أشار وقد ،
يف نبحثه فلم مكروراً، يكون سوف فيه كالمنا أن رأينا لذا مستقلة؛ بدراسة الباحثني من كثري وتناوله كتابه،
ـَهم، وأدلت الفقهاء أقوالَ واستيعابه ودقته، املنهج وضوح من الكتاب هذا به يتميز ما إىل يشري مستقلّ، مبحث

املذاهبوتعويل أقوال يذكر مث الفقهية، املسألة يذكر فهو املسائل؛ من كثري يف والنحو باللغة االستدالل على ه
ـذهب كم املندرسة املذاهب من أم الظاهري، املذهب من أم املعروفة، األربعة املذاهب من أكانت سواء فيها

أدلتهم،األوزاعي يذكر مث وغريمها، ثور، اخلال،وأيب أسباب حديثية،ويبني أم أصولية، أكانت سواء بينهم ف
وحنوية لغوية .أم

ـيت ال املسائل من بعضاً نثري أن حاولنا ولكننا الفيصل، هو البحث هذا يف ذكرناه ما أنّ ندعي ال وحنن
قيل وكما النقاش، الصواب: "تستحق حيتمل خطأ غرينا ورأي اخلطأ، حيتمل صواب ".رأْينا

واهلاد املوفّق السبيلواهللا سواء إىل .ي



املقتصد واية اتهد ٧٥...بداية

احلفيد رشد بن الوليد أيب القاضي ترمجة

ص)١( املذهب، الديباج فرحون، .٢٨٤ابن

ص)٢( .٢٨٥نفسه،

النور)٣( شجرة صخملوف، .١٤٦الزكية،

ص)٤( املذهب، الديباج يف فرحون ابن له .٢٧٨ترجم

ص)٥( وانظر٢٧٨نفسه، ص: ؛ اتهد، بداية كتاب يف قراءة مكي، علي .٣٩٥حممد

مكي،)٦( علي اتهد( حممود بداية كتاب يف ص)قراءة ،٣٩٥.



الدين(هارون بدر ربابعة) حممد حسن أمحد و الربابعة ٧٦

شيوخه : من

ص)٧( املذهب، الديباج فرحون، .٢٧٨ابن

قراءة)٨( مكي، علي صحممود اتهد، بداية كتاب .٣٩٥يف

ـه)٩( ول مشهور، فقيه فهو تيمية، بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد اإلسالم شيخ هذا يف معه ويتشابه
ـتمائة، وس ومخسني اثنتني سنة املتوىف السالم عبد جده وكذلك فقيه، احلليم عبد ووالده كثرية، تصانيف

كتاب األخبار( صاحب أحا) منتقى ـسيف مخ سنة املتوىف الشوكاين اإلمام شرحه الذي األحكام، ديث
وألف ومائتني ـ١٢٥٥( ومخسني الضخم) ه كتابه األوطار: ( يف التسمية)نيل هذه يف ويشترك ابن( ،

صاحب) تيمية وجده اإلسالم، األخبار: ( شيخ ج: ( انظر). منتقى األوطار، األوىل١نيل ـصفحات ال ،
الكتاب .)من

صابن)١٠( املذهب، الديباج .٢٨٤فرحون،



املقتصد واية اتهد ٧٧...بداية

تالميذه : من

فيها برع اليت : العلوم

الفقه: أوالً علم

ض)١١( الزكية، النور شجرة .١٤٧-١٤٦خملوف،

ص)١٢( املذهب، فرحون،الديباج .٢٨٥ابن

ص)١٣( .٢٨٥-٢٨٤نفسه،

اتهد،ط)١٤( بداية رشد، بريوت،١بن القلم، دار ج١٩٨٨، صفحة٢، حاشية ، :٤٨٠.



الدين(هارون بدر ربابعة) حممد حسن أمحد و الربابعة ٧٨

الفقه: ثانياً أصول علم

الكالم: ثالثاً )١٧(علم

احلديث: رابعاً علم

ص)١٥( املذهب، الديباج فرحون، .٢٨٤ابن

رشد،)١٦( جابن اتهد، ص١بداية ،٤٧٢.

ص)١٧( املذهب، الديباج فرحون، .٢٨٤ابن

ص)١٨( .٢٨٤نفسه،

رواه)١٩( ـديث واحل ـه ذكرت ـا م والصواب عمار، بن الرمحن عبد الراوي اسم أن اتهد بداية يف ورد
وقال املكي: الترمذي، عمار أيب بن اهللا عبد بن الرمحن عبد هو عمار أيب ـذيسنن: انظر( وابن ) الترم

ص٤ج ،٢٥٢.

ج)٢٠( اتهد، بداية رشد، ص١ابن ،٤٧٢.



املقتصد واية اتهد ٧٩...بداية

العربية: خامساً علم

ج)٢١( املنري، البدر خالصة والبيهقي، واحلاكم، والنسائي، امللقن ابن ص٢رواه على. ٤١٧، الكالم وانظر
يف مفصالً ج: احلديث حجر، البن احلبري ص٤تلخيص ،١٧٦-١٧٥.

ج)٢٢( اتهد، بداية رشد، ص١ابن ،٤٢٦.

جا)٢٣( اتهد، بداية رشد، ص١بن ،٩١.

ص)٢٤( املذهب، الديباج فرحون، .٢٨٥-٢٨٤ابن



الدين(هارون بدر ربابعة) حممد حسن أمحد و الربابعة ٨٠

)٢٦(الطب: سادساً

COLLIGET

ج)٢٥( املغرب، حلى يف املغرب سعيد، ص١ابن .١٠٥ص-١٠٤،

كتابه)٢٦( يف أصيبعة أيب ابن له األنباء: " خصص ص" عيون من حافلة .٥٣٣ص-٥٣٠ترمجة

كتاب)٢٧( يف قراءة مكي، علي ات( حممود ص)هدبداية ،٣٩٣.



املقتصد واية اتهد ٨١...بداية

الفلسفة: سابعاً

ووفاته حمنته

–

ج)٢٨( الطيب، نفح ص٣املقري، ،١٨٥.

ص)٢٩( األنباء، عيون أصيبعة، أيب .٥٣٢ابن

ص)٣٠( الزكية، النور شجرة .١٤٧خملوف،

ص)٣١( املذهب، الديباج فرحون، .٢٨٥ابن

.١٩٧٣طعباسإحسانحتقيق٢٥ص٦ج،املراكشيامللكعبدالبن ) والتكملةالذيل()٣٢(



الدين(هارون بدر ربابعة) حممد حسن أمحد و الربابعة ٨٢

الكتاب أمهية

يفدكتوراةلنيلحبث،االجتهادملكةتربيةيفودورهرشدالبن" املقتصدوكفايةاتهدةبداي"كتاب)٣٣(
اإلسالميةالدراساتشعبةاهللاعبدبنحممدجامعة. البوشيخيأمحدالطالبإعداد،اإلسالميةالدراسات

.-فاس-،وعلومهاواحلديثالقرآنوحدةاإلنسانيةوالعلوماآلدابكلية

سنةطبع)٣٤( فاس، يف مرة ـ١٣٢٧أول سنة١٩٠٩/ ه واستانبول الهور، ويف ـ١٣٣٣م، . م١٩١٥/ ه

سنة منذ نشره تواىل فقد القاهرة يف ـ١٣٢٩أما سنة١٩١١/ ه طبعة الطبعات هذه ومن م،
ـ١٣٣٩ وسنة١٩٢٠/ ه ـ١٣٧١: م، وسنة١٩٥٢/ ه ـ١٣٨٦م، وسنة١٩٦٦/ ه ـ١٣٩٥م، / ه

بتحقيق١٩٧٥ عب: م، حممد احلليم حممودعبد حسن الرمحن وعبد احلليم، علي. د: انظر. ( د حممود
كتاب يف قراءة اتهد(مكي، ص)بداية ،٤٣٩.(

سنة بريوت، يف القلم، دار طبعة الكتاب طبعات والتعليقات١٩٨٨ومن احلواشي بعض على وتشتمل وهي. ،
هذه دراسيت يف اعتمدا .اليت

التحقيقات)٣٥( هذه :من

احل- عبد القاهرة،حتقيق، اإلسالمية، الكتب دار يف ونشر حممود، حسن الرمحن وعبد احلليم، عبد حممد ليم
سنة يف األوىل طبعته سنة١٩٧٥وطبع والثانية .م١٩٨٣م،

سنة: حتقيق- بريوت، يف حزم، ابن دار ونشرته احلموي، .م١٩٩٥ماجد
ا:حتقيق- دار نشرته املوجود، عبد أمحد وعادل معوض، حممد سنةعلي بريوت، يف العلمية، .م١٩٩٧لكتب
سنة: حتقيق- بريوت، يف املعرفة دار نشرته طعمة، ايد .م١٩٩٧عبد
سنة: حتقيق- بريوت، يف العصرية، املكتبة نشرته خليفة، .م٢٠٠٢هيثم



املقتصد واية اتهد ٨٣...بداية

سنة)٣٦( بريوت، الكتب، عامل يف األوىل طبعته ـ١٤٠٧طبع بتحقيق١٩٨٧/ ه ـرمحن: م، ال ـد عب ـف يوس
شالقاملر علي وعدنان أيضاً. عشلي، أحاديثه بتخريج عين كتابه: كما يف اللطيف، عبد آل حممد اللطيف : عبد

رشد"  ابن أحاديث ختريج يف الرشد يطلع"طريق مل أنه عليه ويؤخذ واحد، جملد يف يقع إذ خمتصر، بأنه ويتيمز ،
ختري يف البحث مؤونة كفاه قد أنه مع السابق، الغماري كتاب عليهاعلى واحلكم األحاديث، .ج

كتاب: انظر)٣٧( يف قراءة مكي، علي اتهد: ( حممود ص)بداية وص٣٩٣، ،٤٤٠-٤٣٩.



الدين(هارون بدر ربابعة) حممد حسن أمحد و الربابعة ٨٤

الكتاب تسمية

 m    ^  ]  \  [

  ed  c  b  a  `  _l

مادة)٣٨( العرب، لسان منظور، .)قصد: (ابن

اآلية)٣٩( من فاطر، الشوكاين). ٣٢(سورة احلسن: " يقول ـى: الظامل: وقال عل ـيئاته س ترجحت الذي
واملقتصد والسابقال: حسناته، وسيئاته، حسناته استوت ـيئاته: ذي س على حسناته رجحت ـتح"من ف ،

ج ص٤القدير، ،٣٤٩.



املقتصد واية اتهد ٨٥...بداية

مادة)٤٠( العرب، لسان منظور، .)جهد( ابن

ج)٤١( الفحول، إرشاد ص١الشوكاين، يف٤١٩، الربكيت عند نفسه والتعريف اإلحسان( ، ج)قواعد ،١،
.١٦٠ص

ج)٤٢( الفحول، إرشاد ص١الشوكاين، ،١٦٠.

ج)٤٣( الفحول، إرشاد ص١الشوكاين، ،٤١٩.

ج)٤٤( ص١نفسه، ،٤٢٠.

ج)٤٥( ص١نفسه، ،٤٢١.

ج)٤٦( ص١نفسه، ،٤٢١.



الدين(هارون بدر ربابعة) حممد حسن أمحد و الربابعة ٨٦

ج)٤٧( اتهد، بداية رشد، ص٢ابن ،٣٩٠.

ج)٤٨( ص٢نفسه، ،٣٩١.

ح)٤٩( اتهد، بداية رشد، ص١ابن ،٣٨٢.



املقتصد واية اتهد ٨٧...بداية

ص)٥٠( املذهب، .٢٨٥الديباج

الس)٥١( والتكملة، صالذيل السادس، .٢٢فر

ج)٥٢( اتهد، بداية رشد، ص١ابن ،١٨٨.



الدين(هارون بدر ربابعة) حممد حسن أمحد و الربابعة ٨٨

مؤلفه إىل الكتاب نسبة توثيق

ص)٥٣( السادس، السفر والتكملة، الذيل امللك، عبد مكي٢٢ابن وحممود كتاب: ( ؛ يف ـة: ( قراءة بداي
ص)اتهد ،٣٩٧.

مكي)٥٤( علي كتاب: ( حممود يف اتهد: ( قراءة ص)بداية ،٤٠٠.



املقتصد واية اتهد ٨٩...بداية

–

ج)٥٥( اتهد، بداية رشد، .٢٤٦ص،٢ابن

ج)٥٦( ص١نفسه، ،٣٤.



الدين(هارون بدر ربابعة) حممد حسن أمحد و الربابعة ٩٠

ج)٥٧( ص١نفسه، ،٢٢٩.

ج)٥٨( ص١نفسه، ،٥٦.

ج)٥٩( ص١نفسه، ،٨١.

ج)٦٠( اتهد، بداية رشد، ص١ابن ،٥٠-٤٩.



املقتصد واية اتهد ٩١...بداية

ص)٦١( املذهب، الديباج فرحون، .٢٨٥ابن

ج)٦٢( املذهب، ص١الديباج ،٢٨٤.

ج)٦٣( الصلة، لكتاب ص٢التكملة ،٧٤.

النبال)٦٤( أعالم جسري ص٢١ء، ،٣٠٨.

ج)٦٥( اجلليل، ص٣مواهب ،٣١٧.

ج)٦٦( األوطار، ص٥نيل ،٢٥٧.

ج)٦٧( النبالء، أعالم ص٩سري ،٣٣١.



الدين(هارون بدر ربابعة) حممد حسن أمحد و الربابعة ٩٢

الكتاب تأليف سنة

–

ج)٦٨( ص١نفسه، ،٢٨١.

الترتيب)٦٩( على املذكورة األبواب اية صفحات .٤٥٦/ ٤٣١/ ٤٤١/ ٤٢٤/ ٤١٠/ ٣٢١/: ١ج: رقم

كتاب)٧٠( أن إىل مكي الدكتور أبوابهو) احلج( ذهب ـذا) الكتاب( آخر هل ـصار االنت يف أطال وقد
فلرياجع كتاب: املذهب، يف اتهد: " قراءة .٤٠٣-٤٠٢ص" بداية



املقتصد واية اتهد ٩٣...بداية

ج)٧١( اتهد، بداية رشد، ص٢ابن ،٤٧٩.

ج)٧٢( اتهد، بداية رشد، ص١ابن ،٣٨٣.

كتاب)٧٣( يف اتهد( قراءة .٤٠١ص) بداية

كتاب)٧٤( يف ا( قراءة ص)تهدبداية ،٤٠٢-٤٠١.



الدين(هارون بدر ربابعة) حممد حسن أمحد و الربابعة ٩٤

اخلامتة

ج)٧٥( اتهد، بداية رشد، ص١ابن ،١٠٥.



املقتصد واية اتهد ٩٥...بداية

وا *ملراجعاملصادِر

الرمز* استخدمت كتابه طبع وسنة املؤلف، وفاة سنة بني والرمز) ت( للتفريق الوفاة، ويف) ط(لتاريخ ـع، الطب لسنة
و املؤلف، اسم بعد الوفاة تاريخ أضع فإنين واحد ملؤلّف املؤلفات تعدد كلأضعحالة قبل الطبع .كتابسنة



الدين(هارون بدر ربابعة) حممد حسن أمحد و الربابعة ٩٦



املقتصد واية اتهد ٩٧...بداية



الدين(هارون بدر ربابعة) حممد حسن أمحد و الربابعة ٩٨

"Bedayat Almojtahed wa Nehayat Almoqtased"
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Abstract. Received the book "BEDAYAT AL MOJTAHED" the judge Abu-Walid Muhammad ibn 

Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd al-Qurtubi high fame, old and new, has received a large 

share of interest in study and research. 

We have seen that highlight the aspects of this book has not received its due - we believe - so our 

research will be added to a modest effort of the applicants, did not pay attention to many of the issues

enough rations to search a lot of former scientists.

We search boot includes a brief definition of Judge Ibn Rushd the grandson, in terms of: name,

birth, lineage, elders, his students excelled in science, distress and death.

And then we dealt with issues that we believe has not received sufficient attention in the book " 

BEDAYAT AL MOJTAHED ", namely:

First: The importance of the book: and we have focused on the world-renowned Ming, through

the translation of some chapters to the European languages; as making an Algerian researcher Ahmed

A'mash, and orientalist: c. E. Bousquet, and the monk Ferré, Lyon Brchih (4). Clearly show the reasons

which we believe were behind the translations.

II: Designation of the book: The reason for this is given an interpretation by reference to 

specialized sources, and Cfna the texts of " BEDAYAT AL MOJTAHED " supports what we have. We

discussed the label that became famous by the book "the beginning of industrious, frugal and the end", 

and the label mentioned by Ibn Rushd himself "the beginning of industrious, and the adequacy of the 

prudent".

III: Documenting the proportion of the book to the author: We discussed the text's unique'm

Malik Marrakech Ibn Zarkon Maliki, accusing Ibn Rushd stole the book (BEDAYAT AL MOJTAHED),

and we responded to him in a scientifically objective, and we tried to discover personal Ibn Rushd of the 

texts of the book, in addition to statements from the trustworthy scholars.

IV: The Year of development of the book: and we discussed what the writer of Dr. Mahmoud

Ali Makki, that Ibn Rushd had said a year writing the book, and quoted the statement by Ibn Rushd in the 

last book of Hajj.

We do not claim that what we said in this research is the end, but we have tried to raise some of 

the issues that deserve discussion, as it was said: "We saw right could be wrong, wrong and the opinion of 

others could be right."


